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DIGITAAL VIA TEAMS

1.

GOEDKEURING EN OPVOLGING VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 25 NOVEMBER 2021

Xantha Vansteenkiste was vorige vergadering verontschuldigd.
Verslag van de vergadering wordt zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.
2.

TERUGKOPPELING WERKING BRUGGE DIALOOGSTAD (KORT- 15MIN)
2.1 werking ervaringsgroep

Vorige ervaringsgroep was goed. Er kwamen veel signalen en er zijn heel goede gesprekken gevoerd. Het is vooral
dat wat we willen hebben, dat de signalen komen.
Belangrijkste signaal is hoe mensen aangesproken worden door de hulpverlening. De ervaringsgroep plant
hierrond een positieve actie.
Dure energieprijzen zijn ook een bezorgdheid. Brugge dialoogstad plant een informatiemoment (waarschijnlijk
17/3- na toezegging van het energieloket).
Vandaag was er opnieuw een ervaringsgroep maar er was niemand aanwezig. Er stond een ontbijt klaar voor 15
mensen. Het is jammer dat er niet verwittigd wordt als men niet aanwezig kan zijn. ’t Sas kon niet aanwezig zijn en
heeft zich verontschuldigd. Er waren geen andere organisaties aanwezig. Angelino is heel erg teleurgesteld.
Hoe komt dat? We moeten bekijken wat de oorzaken zijn en hoe we aanpassingen kunnen doen. Angelino roept
de verenigingen op om binnen de eigen werking toch 1 à 2 mensen af te vaardigen om deel te nemen aan de
ervaringsgroep. We blijven zoeken hoe we mensen in armoede kunnen bereiken.
Wieder kon niet aanwezig zijn (Pascale en Bjorn zijn er niet). Het is duidelijk dat de drempel voor mensen in
armoede nog te hoog is en het moeilijk is om mensen in de ervaringsgroep te krijgen als de professionelen er niet
zijn. We moeten blijvend mensen motiveren om naar de ervaringsgroep te komen. Oarm in oarme probeert eens
om poules af te spreken zodat men zeker altijd met 2 kan komen. Dat verlaagt de drempel.
Daarnaast spelen misschien locatie een rol, te laat data doorkrijgen,…
• Mieke belt John-Nathan om te chekcen of niet een centrale locatie in een dienstencentrum dienst kan
doen als vast lokaal voor de ervaringsgroep.
• we verspreiden een affiche met alle datums van de ervaringsgroep voor dit jaar
2.2 Stand van zaken Uitpas
Niet zoveel te melden. Vorige Algemene Vergadering werd het concept van de Uitpas uitgelegd. Opstart wordt nog
steeds voorzien in september 2022. Wordt vervolgd… Eén van de volgende zaken om te bekijken met de
uitpasregio is hoe de groepspassen in de Uitpas zullen opgenomen worden en welke organisaties daar gebruik
kunnen van maken.
2.3 Adviesfunctie
We kunnen hier heel kort over zijn: er zijn geen adviesvragen binnengekomen. Dus de werkgroep advies heeft
geen adviezen verleend.
2.4 werkgroep 17/10
De werkgroep 17/10 heeft na evaluatie van de vorige editie, beslist om het over een andere boeg te gooien. Het
inhoudelijk programma van de avond wordt losgelaten. Het is vooral de bedoeling om visueel te zijn, zichtbaar in
het straatbeeld. De activiteit gaat door op 15/10, vermoedelijk in de voormiddag. De actie zou opgebouwd worden
rond het thema wonen: Er zouden huisjes geknutseld worden, hopelijk in de verenigingen. De werkgroep heeft de
bedoeling om de verenigingen nauwer te betrekken.Volgende vergadering van de werkgroep 17/10 gaat door op
16/3.
Het zal belangrijk zijn om af te stemmen met acties vanuit de cluster outreach en vanuit Wieder die ook rond het
thema wonen gaan.
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3.

OPROEP VRIJWILLIGER(S) VOOR

2.5 werkgroep voorbereiding dialoogtafels: om de 2 jaar organiseren we de dialoogtafels. We willen,
aangezien het thema digitale kloof/ e-inclusie, ook ander doelgroepen aanbelangt, ook de andere
adviesraden zoveel mogelijk betrekken. De dialoogtafels zouden doorgaan eind januari 2023. We gaan in
gesprek met mensen uit het beleid maar ook mensen uit organisaties die mee hun schouders kunnen
zetten onder acties die voor oplossingen zorgen. De ganse voorbereiding is moeilijk te trekken met het
dagelijks bestuur alleen. Daarom een warme oproep aan de Algemene Vergadering om het dagelijks
bestuur te versterken. We verwachten dat de werkgroep dialoogtafels 3 à 4 keer zal samenkomen. Mieke
David & Noël stellen zijn alvast bereid om mee te werken. Angelino en Fabienne doen een oproep
binnnen hun werking. Wie zich later nog geroepen voelt, kan zich nog steeds aanmelden via Nele of
Mieke.
2.6 werkgroep prijsuitreiking/label:
We willen vanaf 2022 een prijsuitreiking doen aan groep/organisatie/individu die iets lovenswaardig doet in de
strijd tegen armoede. Liefst niet een organisatie die armoedebestrijding als corebusiness heeft. We hebben met de
prijsuitreiking niet de doelstelling om mekaar te bewieroken maar eerder om het thema armoedebestrijding
breder ingang te laten krijgen en open te trekken. Op dagelijks bestuur dachten we dat een ideale datum voor de
prijsuitreiking 17/10 zelf zou zijn. Het ganse concept rond de prijsuitreiking/label moet nog uitgewerkt worden: zijn
er vrijwilligers in de algemene vergadering die hier mee over willen nadenken. Nele vermoedt dat 1 keer
samenkomen rond de prijsuitreiking/label voldoende zal zijn. Concreet moet een reglement worden uitgewerkt,
hoe maken we de prijs bekend, hoe ziet de prijs/label er uit,… …
Voorlopig is er niemand uit de Algemene Vergadering bereidt om zich te engageren voor de werkgroep. Mocht er
toch nog iemand enthousiast zijn, geef gerust een seintje via Nele of Mieke.
2.7 Facebookpagina Brugge Dialoogstad
We zoeken een vrijwilliger die de FB-pagina van Brugge Dialoogstad wil onderhouden. Zaken posten,… je kan wel
veel impact hebben via FB. Het is wel afhankelijk hoe je ermee werkt. Als je er een beetje tijd voor maakt, kan je
veel bereiken en kan je zelfs invloed uitoefenen op het publieke debat.
Liese Rossel wil dat doen en Solange wil back-up zijn.
4.

BRAINSTORM NAAM PRIJSUITREIKING/LABEL (KORT 10 MIN)

Wat bestaat op Brugs niveau al allemaal: warme stad, kindvriendelijke stad. De Held van …, De Krak van…
Ideeën:
• Kleine portemonnee
• Iets met het woord Knuffel in: verwijzend naar warmte en gezelligheid
• Supergeld: deze naam is wel al eens gebruikt in een campagne van Wieder maar kan op op zich wel… De
campagne is al van 6 jaar geleden.
• Armmoedig: deze naam is ook al eens gebruikt in Antwerpen vanuit de sociaal culturele sector.
• de arm moedige (g)(h)eld :-)
Het moet een naam zijn waar je jaren mee weg kunt. Laat het bezinken en stuur ideeën door. Laat de oproep voor
een naam ook in de verenigingen uithangen zodat mensen mee kunnen stemmen.
5.

VOORSTELLING KOMERBI (SAMIA EN SALIM)
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Vragen en opmerkingen:
•
•

•
•
•

Komerbi zit met een wachtlijst. Kunnen we toch nog jongeren door verwijzen?
Uit jullie verhaal horen we dat jullie werking opgezet is met projectmiddelen. Zijn jullie nu op zoek naar
structurele financiering? Wat heeft Komerbi nodig: coaches, een groter pand , liefst een plek voor
Komerbi, structurele middelen (nu enkel middelen voor een jaar). Dit zijn bekommernissen naar de
toekomst toe. Na een jaar werking, hebben we aangetoond dat er nood is aan een werking zoals Komerbi.
Jongeren hebben die steun nodig.
Zijn er al contacten geweest met Integraal. Er moet een goede samenwerking komen om de kinderen en
jongeren te helpen. Komerbi heeft al contact gehad met Zuster Noëlla.
Als de uitpas er is, zal die ook zeker voor jullie interessant zijn.
Mogen we jullie ook een signaalposter bezorgen? Zeker. We willen hier zeker aan meewerken.

Presentatie is opgenomen als bijlage. Bedankt voor de presentatie.
Link naar de website: https://komerbi.be/
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VOORSTELLING BRUGS MENSWAARDIG INKOMEN (BMI =AANVULLENDE FINANCIËLE HULP) DOOR VEERLE

Verslag Brugge Dialoogstad 16 februari 2022
5

verslag algemene vergadering Brugge Dialoogstad 16 februari 2022
6

Vragen en opmerkingen:
•
•

•

•

•
•

Zeer helder overzicht en presentatie. Bedankt Veerle. Schepen Annys heeft op een Dagelijks Bestuur van
Brugge Dialoogstad bevestigd dat het BMI voorzien is voor de ganse legislatuur.
Kunnen mensen met een laag inkomen die in een rusthuis van het OCMW en Mintus verblijven een
beroep doen op het BMI? Vanuit het OCMW & Mintus wordt eerst gekeken naar de kinderen in het kader
van de onderhoudsplicht. Lukt dat niet, dan kan er een beroep gedaan worden op het BMI. In het totaal
valt dat nog wel mee. Een 30 personen verblijven in een rusthuis en doen een beroep op het BMI.
Is er een verschil in referentiebudget ts alleenstaande mannen en vrouwen? Tijdens het netwerkmoment
GBO werd dezelfde vraag gesteld. Veerle kan hier niet op antwoorden. De referentiebudgetten worden
opgesteld door CEBUD. Veerle heeft het nagevraagd aan de onderzoekster.
Bestaat het gevaar niet dat als het OCMW bijpast bij het leefloon het federale niveau minder druk zal
voelen om het leefloon op te trekken. Veerle ziet wel een aantal positieve evoluties: over 4 jaar wil men
het leefloon met 10% optrekken. We zien ook dat de beetjes die we als OCMW doen, een meerwaarde
zijn voor de mensen in armoede. We moeten die blijven doen. Het geeft het OCMW ook wel wat vrijheid:
om een eigen beleid te voeren. Maar het is natuurlijk een EN-EN-verhaal. We blijven ook structureel
aangeven dat het leefloon te laag is. Het leefloon op zich vraagt ook al een inspanning van het lokale
bestuur: 70% van het leefloon wordt betaald door de federale overheid, 30% wordt sowieso al bijgepast
door het lokaal bestuur.
Mensen waarvan het niet de intentie is om hen toe te leiden naar de arbeidsmarkt, waarom wordt bij
deze groep toch de spanning met het minimumloon gehanteerd?
Waarom komen mensen die samenwonen zonder relatie niet in aanmerking voor een BMI?. Cohousing:
mensen die mekaar willen ondersteunen. Kan dat niet meegenomen worden? Mensen worden financieel
gestraft als ze gaan samenwonen.
Er zijn enkele budgettaire keuzes moeten gemaakt worden:
o De keuze was om meer in te zetten op gezinnen- tg kinderarmoede + samenwonenden hebben
dubbel zo veel kans om tewerkgesteld te worden. Deze keuze is natuurlijk wel wat strijdig met
het woonprobleem. Er is een tekort aan woningen en toch wordt er belet dat mensen
samenwonen: BMI en ook uitkeringen die naar beneden gaan:
o Mensen die niet meer kunnen werken, waarom toch ook daar de spanning met het
minimumloon: ook dat is een budgettaire keuze.
Als adviesraad vinden we het natuurlijk jammer om te beknibbelen. We begrijpen dat het beleidskeuzes
zijn. Tekort aan sociale huisvesting: ook dat is een beleidskeuze.
We kunnen daar vanuit de adviesraad wel op reageren.

Bedankt Veerle voor de heldere uiteenzetting.
6.

SIGNAALPOSTERS

Vanuit het dagelijks bestuur en de ervaringsgroep kwam het idee om zoveel mogelijk signalen te gaan capteren
van mensen in armoede. We willen lege affiches gaan verspreiden op plaatsen waar mensen in armoede over de
vloer komen (de verenigingen, paspaartoe, …) waar mensen in armoede kunnen neerschrijven, post-itjes plakken
wat hun bezig houdt. In de ervaringsgroep kan hier rond verder gewerkt worden. We willen op die manier ook
luisteren en signalen capteren rond het klimaat en het klimaatplan Brugge. Dit kan de insteek zijn om de komende
workshops rond klimaat beter voor te bereiden.
Wordt de blik naar jongeren toe ook meegenomen? Worden er ook posters voorzien in ’t salon, bij buurtsport,
jeugdhuis komma, komerbi? Zeer terecht opmerking: hoe meer stemmen we horen, hoe liever. We hebben als
Brugge Dialoogstad niet direct een link met jongeren. We hangen de affiches zeker op. Het paradijs is zeker ook
een plaats waar een affiche kan opgehangen worden. Als er nog ideeën zouden zijn, geef maar door.
7.

VARIA
•

Compassionate Brugge: Knooppuntenfestival. Tot eind maart krijgen lokale partners de kans, als zij in
die week 17-25 september iets willen organiseren, een activiteit rond rouw, verlies..., dan kunnen ze
in het boekje komen (https://www.brugge.be/knooppuntenfestival)
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Powerpoint meesturen met het verslag
Vragen en opmerking:
i. Zijn er al voorbeelden van activiteiten? Op 21/2 is er een inspiratiemoment gepland: wat
daar naar voorkomt, kunnen we ook delen. Er komt een programmaboekje en een website.
ii. Is het te vergelijken met allemaal mensen naar aanleiding van 11.11.11: dat kan allemaal:
verlies-verbinden, kan in allerlei manier vertaling vinden.
• infosessie rond hoge energieprijzen in zaal Valkenburg
De mensen van het energieloket zijn zeer druk bezet. Er zijn ook 2 extra medewerkers gestart.
Er circuleerde wat fakenieuws dat het 3 tot 4 weken wachttijd is om bij het energieloket een afspraak
te kunnen krijgen. De wachttijd loopt op tot 10 dagen.
•

Femke: verlaat het CAW en wordt zelfstandig. Femke Wardenier gaat voorlopig aansluiten vanuit het
CAW tot een vervang(s)er wordt aangeduid. Femke wordt niet vervangen in het CAW. Femke wil haar
engagement verder zetten in haar foto’s en gratis zaken voor BD in kaart brengen. We zullen je
missen Femke! Bedankt voor de vele jaren engagement en veel succes bij de nieuwe uitdaging!

Datums voor de vergaderingen van de Algemene Vergadering van Brugge Dialoogstad in 2022:
• donderdag 21/4
• donderdag 29/9
• woensdag 23/11
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